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 :مرتبط با حوزه فعالیت گروهپژوهشي داخلي  -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -۲

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 تحوالت ساختار کالبدی میدان های شهر تهران ۱
 ۱۹۳۱ ۱۱ پژوهشهای دانش زمین

۱ 
 خصوصي در نوسازی بافت های فرسوده -عمومي  های شراکت بخش

 شهرداری تهران ۳منطقه 

 ۱۹۳۹ ۸ شهریفصلنامه اقتصاد و مدیریت 

۹ 
سنجش و تحلیل میزان ادغام کالن شهرهای تهران و استانبول در فرایند 

 جهاني شدن

فصلنامه مطالعات راهبردی جهاني 

 شدن

۱۹ ۱۹۳۹ 

۱ 
کیفیت محیط کالبدی و حس مکان؛ مورد دانشجویان دانشگاه شهید 

 بهشتي

-فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری

منطقه ای، دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

۱۱ ۱۹۳۹ 

۵ 
نقش دفاتر تسهیلگری در سرعت بخشي به شهرسازی مشارکتي در بافت 

 (شهرداری تهران ۳منطقه : مورد پژوهي)های فرسوده شهری 

 ۱۹۳۱ ۱۱ فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

۶ 
منطقه : مطالعه موردی) تأثیر کاربری اراضي مختلط در توسعه پایدار شهر 

 (شهر تهران ۱

علوم چغرافیایي دانشگاه آزاد مجله 

 اسالمي مشهد

 ۱۹۳۱ ۱۶و  ۱۵

۷ 
تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختي، مورد 

 بجنورد

دانشکده )پژوهشهای دانش زمین 

 (علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتي

۵ ۱۹۳۱ 

۸ 
بررسي وضعیت شاخص های مسکن در شهر سردشت استان آذربایجان 

 غربي

فصلنامه آمایش محیط، دانشگاه آزاد 

 اسالمي واحد مالیر

۱۷ ۱۹۳۱ 



۳ 
تحلیلي بر نظام شبکه بندی شهری در زیر منطقه های جدید حاصل از 

 تقسیم استان خراسان

 ۱۹۳۱ ۶ فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

 اسکان غیر رسمي و فقر مسکن ۱۱
 ۱۹۸۳ ۱۱ فصلنامه آمایش محیط

 از مرزهای دریایي جنوب ایرانبررسي قاچاق کاال  ۱۱
نشریه تحقیقات کاربردی علوم 

 جغرافیائي

۱۸ ۱۹۸۳ 

 بام های سبز ۱۱
 ۱۹۸۳ ۱۱ فصلنامه آمایش محیط

۱۹ 
نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان غربي با استفاده از روش 

 تاکسونومي

نشریه تحقیقات کاربردی علوم 

 جغرافیائي

۱۷ ۱۹۸۳ 

 کوچک در توسعه منطقه اینقش صنایع  ۱۱
 ۱۹۸۸ ۹ فصلنامه جغرافیا

 عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضي ۱۵
 ۱۹۸۷ ۶۹ فصلنامه پژوهشهای جغرافیائي

 فضائي شهرهای رودهن وبومهن-بررسي تطبیقي تحوالت مکاني ۱۶
 ۱۹۸۶ ۳و  ۸ نشریه علوم جغرافیائي

 ایران در ایجاد اشتغالعملکرد بخشهای اقتصاد  ۱۷
 ۱۹۸۹  فصلنامه پژوهشکده امور اقتصادی

 WTOتدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجي ایران برای پیوستن به  ۱۸
 ۱۹۸۱  فصلنامه پژوهشکده امور اقتصادی

 جهاني شدن ، تمدن و شهر نشیني ۱۳
 ۱۹۸۱  فصلنامه پژوهشکده امور اقتصادی

 اقتصاد مليصنایع روستائي و نقش آن در  ۱۱
مجله بین المللي دانشکده ادبیات و 

 علوم انساني

۱۹۹ ۱۹۷۱ 

 

 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -۱

 انتشارات محل انتشار موضوع و رشته كتاب عنوان كتاب رديف
سال 

 چاپ
 نوبت چاپ

 اول ۱۹۳۱ دانشگاه خوارزمي تهران جهاني  شدن جهاني شدن و فقر شهری ۱

کشورهای اسالمي –مدیریت شهری در جهان    
 مدیریت  شهری  

 مشهد
انتشارات دانشگاه صنعتي 

 سجاد

 اول ۱۹۳۹

 مدیریت شهری در جهان ۱
 مدیریت  شهری  

 مشهد
انتشارات دانشگاه بین المللي 

(ع)امام رضا   

 دوم ۱۹۳۱

 فضاهای فرسوده شهری ۹
 جغرافیای  فضایي  

 مشهد
المللي انتشارات دانشگاه بین 

(ع)امام رضا   

 اول ۱۹۳۱

 چاپ سوم ۱۹۳۱ انتشارات پیوند نو تهران مدیریت  شهری   مدیریت عمران شهری ۱



 حمل نقل ، چشم انداز جهاني و ایران ۵
 حمل  ونقل  

 تهران
انتشارات دانشگاه بین المللي 

 چابهار

 اول ۱۹۸۸

 اول ۱۹۸۱ نشر منشي تهران مدیریت  شهری   کاربری اراضي شهری ۶

 اول ۱۹۷۶ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي اهواز مکان گزیني   مکان گزیني صنعتي ۷

 اول ۱۹۷۱ نشر شروین تهران توسعه  تمرکر زدائي در کشورهای در حال توسعه ۸

 اول ۱۹۷۹ انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي تهران انرژی   منابع انرژی ایران ۳

 اول ۱۹۵۸ انتشارات دانشگاه شهید بهشتي تهران جرافیا  کلیات جغرافیائي خاورمیانه ۱۱

 

 

 

 


